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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/01495/2022. 

 

Ügyfél: Cordys Holding Zrt. (3526 Miskolc, Repülőtéri út 4.) 

 

Kérelmező: KÖRNY-ACE Kft. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.) 

 

Ügy tárgya: A Cordys Holdong Zrt. által a Hatvan 0312/57 hrsz-ú ingatlanon tervezett logisztikai 

csarnok létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Hatvan 

 

A beruházás ismertetése, területigénye:  

Ügyfél a Hatvan, külterület, hrsz.: 0312/57 alatti ingatlanon mintegy 10 000 m
2
 nagyságú logisztikai 

csarnokot kíván építeni. A tervezési terület a jelenlegi Hatvan 0312/57 hrsz, illetve a szomszédos 

0312/61 hrsz-ú ingatlant érinti. A 0312/61 hrsz-ú ingatlan megvásárlása folyamatban van, Ügyfél az 

eljárással párhuzamosan kezdeményezni tervezi a telkek összevonását, a közös új helyrajzi szám a 

0312/57 lesz. Az ingatlan művelési ága kivett telephely és logisztikai bázis csarnok, portaépület. 

Az ingatlanon jelenleg már van 4 db meglévő logisztikai csarnoképület, melyek bruttó beépített 

alapterülete összesen 15 723,01 m
2
.  

- I. épület: 9334,07 m
2
  

- II. épület: 1754,60 m
2 
 

- III. épület: 1675,04 m
2 
 

- IV. épület: 2959,30 m
2
  

Tervezett, új logisztikai csarnok (V. épület) bruttó alapterülete: 10 404,64 m
2
  

A meglévő és a tervezett csarnoképületek területe mindösszesen: 26 127,65 m
2
 

Ügyfél tervei szerint az V. számú logisztikai csarnok elkészülte, a használatbavételi engedély 

megszerzése után a teljes csarnokot raktárként kívánja használni/bérbe adni, hasonlóan a már 

meglévő/működő csarnokokhoz. 

A raktárakban polcos tárolás folyik, a raktározott anyagok hazai közép- és nagyvállalatok, illetve 

multinacionális kereskedelmi és gépipari, autóipari alkatrészgyártók termékei. 
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A tevékenységet (rakodás, ki- és beszállítás) jellemzően nappali időszakban (6:00-22:00 között) 

végzik. Éjszakai munkavégzést a későbbiekben terveznek, de ekkor tehergépjármű-forgalom nem 

lesz, csak az épületben lesz munkavégzés. 

 

Létesítés időtartama, üzemeltetés várható kezdete: 

Az új logisztikai csarnok esetében a munkálatok kivitelezés időtartama 9-12 hónap, terv szerint 2022. 

szeptember – 2023. június.  

Használat megkezdésének várható időpontja: 2023. július.  

 
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 
 

Az eljárás megindításának napja: 2022. június 14. 

 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45. nap. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Jósvainé Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A meglévő tevékenység a Khvr. 128. pontjába sorolható, mely a jelenlegi bővítés következtében éri el 

a 3. mellékletben meghatározott küszöbértéket, ezért a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú 

melléklet 132. pontja [A 3. számú melléklet 1-128. pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti 

tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, 

ha a bővítés az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy 

létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati 

eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2022. június 13. napján, elektronikus úton benyújtott 

kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. 

június 14. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01495/2022. számon.  

 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

2. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a 

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, 

melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, 

építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, 

és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni; 

4.  Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. június 17. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein 

alapul. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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